
Referat af Hovedbestyrelsesmøde den 08/05-2021 

 

Dagsorden: 

• Formalia. 

• Introduktion 

• Gensidig orientering. 

• Status på planlægning 

• ABA politisk dokument 

• LGBT+ politik intern og ekstern.  

• Telefoner 

• Sommerplan 

• Potentiel lønramme. 

• Zoo tur opdatering 

• Hjælp til hjemmeside 

• Samarbejde med autisme og aspergerforeningen.  

• Evt.  

 

Deltagende til mødet fra punkt 1-13: Anton, Angelina, Andreas, Christoffer, Emilie, Ezra, Hanne, 
Naja, Silas og Silke. 

 

Punk 1. Formalia 

Valg af dirigent: Silke 

Valg af referent: Angelina 

Dagsorden godkendt 

 

Punkt 2. Gensidig orientering 

Angelina fortæller om økonomi og får sendt penge ud, hvor mange penge vi har og at hun er ved 

at lærer det hele.  

Silke fortæller der er sket meget politisk. Hun har samlet dokumenter ind omkring autisme under 

lockdown og taget kontakt med forskellige politikere og har på tværs af de politiske spektrum fået 

kontakt med relevante ordfører. Hun har også fået flere foretræde i forskellige relevante grupper. 

Hun har også fået kontakt til flere politikere regionalt. Hun fokuserer på at mennesker med 

autisme dropper ud, kommunerne sakker bagud, og flere og flere føler sig ensomme og isoleret. 

Hun fortæller også hun har møde med repræsenteret i DH, hvor de også har fået nogle penge, så 

vi kan arbejde på disse punkter.  



Silke fortæller også omkring DUF midler, som driftstilskud, og fortæller om det beløb. Og derfor 

kan begynde rigtigt at gå i gang for at lave arbejde. Hun fortæller dog at vi skal have fat i sats 

autoriseret revisor. Derfor skal vi bruge lidt penge på det. Hun fortæller omkring stikprøve til DUF 

og hvad de gerne vil vide lidt om os. Der kan også risikere at vi bliver afvist, men vi ved ikke helt 

hvorfor, men det vigtigste er at vi skal have denne revisor.  

Ezra fortæller at siden sidst HB-møde, har vi fået en del flere medlemmer siden sidst og fortæller 

omkring zoo tur i forhold til tilmelding. Han fortæller også omkring de mailproblemer der har 

været.  

Angelina fortæller omkring planlægning af HB og årsmødeudvalget og planlægning til dette HB-

møde og næstkommende. Hun fortæller også omkring lokalafdelingsudvalget og medie og grafisk 

udvalg 

Silke fortæller at de har fået lave den politiske forumgruppen med regelsæt og det hele. Hun 

fortæller også omkring Ezra politiske papirer omkring ABA og LGBT+, samt bestilt og ordnet ting til 

pride. De har også lavet planer for de næste måneder, bla. Omkring ensomhed også har vi 

modtaget en grim sag, som skal sættes fokus på. Hun fortæller også omkring deres borgerforslag 

de regner med til juni.  

Emilie fortæller at de har nået det meste af det de gerne ville nå, og deres næste fokus vil være at 

lave en video. De har også fået gang i Facebook og instagram og de har også lanceret Instagram 

takeover. Sociale medier har også eksploderet her den sidste tid.  

Silke fortæller omkring de nationale arrangementer. Hun fortæller omkring Discord Amoung Us og 

omkring spørg talsperson om alt 

Andreas fortæller yderligere om Discord  

Silas fortæller at de har delt den op i 3 kategorier, Folkeskole, arbejdsmarked og ensomhed + 

selvmord. Han fortæller om den store demonstration der er i København, men også gøre det 

autismevenligt. Han fortæller også hvorfor disse punkter er vigtige.  

Silke fortæller også omkring de forskellige dialogmøder der har været. Hun fortæller også at til 

sommer er det der de filmer de fleste ting. Hun fortæller også der er planlagt datoer: 

Demo 6/11 14-? 

 

Fredericia - 27/10 kl 16-18 

Aalborg - 30/10 kl 16-18 - Biblioteket 

København - 3/11 kl 17-19 

Roskilde - 11/11 kl 19-21 - Byens hus 

Aarhus - 13/11 kl 16-18 

 

Hun fortæller også omkring de møder der regionalt omkring spørgsmål til hende og et podie 

omkring.  

 



Punkt 3. Status på planlægning 

Ezra fortæller om de T-shirts til pride vi har fået bestilt. Han fortæller også om hans tale til pride 

som han har fået sendt afsted. Han fortæller også om de pride papir han har fået skrevet, som 

også bliver snakket om senere.  

Silke fortæller at politisk udvalg skal til at gå i gang nu, og til næste hovedbestyrelsesmøde 

præsentere en plan.  

 

Punkt 4. ABA-politik 

Silke læser bilag 1 omkring ABA-politik op.  

Forslag omkring videnskabelige inddrages og omkring udviklingen af PTSD efter ABA. Fokus på at 

det kigger på det vi kan se og det skal rettes  

Ezra fortæller også om nogle han har snakket med nogle forældre omkring problemet.  

Andreas fortæller også omkring et museum de har omkring ABA’s historie.  

Silas fortæller også omkring et behandlingssted der stadig bliver brugt i fx USA 

Naja fortæller også omkring det videnskabelige perspektiv 

Papiret godkendt med forbehold at tilføje de punkter og daglig ledelse godkender.  

  

Punkt 5. LGBT+ politik 

Silke læser op omkring vores eksterne politik. Se bilag 2.  

Smårettelser blive forslået og godkendt 

Den eksterne politik er godkendt.  

 

Punkt 6. Telefoner 

Silke fortæller omkring telefoner og hvorfor vi har valgt at få numre.  

Angelina fortæller om mobiler of forslag på mobil på max 1000 kr. 

Forslag vedtaget.  

 

Punkt 7. Sommerplan 

Silke fortæller omkring sommerplan og vi planlægger ønske.  

Alle godkender forslag 



 

Punkt 8. Potentiel lønramme 

Silke forklarer hvorfor hun mener hun gerne vil frikøbes. Hun foreslår 12.000 og siger at det er for 

at hendes økonomi kan hænge sammen, men samtidigt kan hun ikke gå længere ned i tid på 

hendes uddannelse hvor hun stadig kan få SU.  

Angelina forslår 12.500 for autismes skyld.  

Silke forklarer forskellige puljer pengene kunne komme fra.  

Godkendelse af Silkes løn 

 

Punkt 9. Zoo tur opdatering 

Silke fortæller omkring zoo tur. Hun forklarer programmet og hvor meget folk skal gå sammen. 

Hun fortæller vi har fået sendt indbydelse og der er åben for tilmelding, og allerede nu har 35 

tilmeldte på 5 timer. Hun fortæller også er det er vigtigt at vi tjekker om dem de melder sig til er 

medlemmer.  

 

Punkt 10. Hjælp til hjemmeside 

Alle godtager hjælp til foreningen.  

 

Punkt 11. Samarbejde med Autisme og Asperger foreningen.   

Naja fortæller at hun snakkede med Silke, som er kasserer i Autisme og Asperger foreningen. Især 

på trivsel og beskæftigelse området. Hun fortæller også de gerne vil smide penge til korrekte 

projekter og have dialogmøder omkring samarbejde.  

Der bliver planlagt dialogmøde omkring fremtidige samarbejde 

 

Punkt 12. Evt. 

Alle siger tak for et godt møde 

 


